
Genomgång av registreringar 2012 samt följsamheten av 
de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på 
RAS- westie (rasspecifika avelsstrategier för rasen) 

På uppdrag av WesteAlliansens styrelse har denna sammanställning gjorts för 2012.  

Materialet är framtagit av Helena och Anna Wikström. Frågor kan ställas till  helenawi@telia.com  , tfn 042-20 76 75. 
Layout och SRD  Ingegerd Grünberger  1. 



2 



3 
Registrerade valpar 2012 var 246 st . En minskning med 42 valpar eller – 14,6%  från 2011 då det 

registrerades 288 valpar. Westie ligger  på  9:e plats på ”10-I- TOPP-TERRIER”.  Källa: SKK 

Registreringsstatistik  
Registreringsår   2000-2012 

Importer kan visas fr. o. m 2004 (inom parentes) 
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Vad är det som klubben följer upp ? 

•  Medlemskap i WA: Hur många av våra uppfödare som var medlemmar i 
klubben, respektive icke medlemmar av de som registrerade valpar 2012 

•  Ålder vid avelsdebut: Tik som används i avel måste uppnått åldersgränsen 
18 månader enligt Jordbruksverket (SJVFS 2008:5).  

•  Meriter: Avelsdjur skall vara bedömda på officiell utställning (FCI) i sitt 
hemland med lägst ett förstapris/very good i kvalitet innan de paras. 

•  Koll mot hanhundslistan: Innebär att en hane får som mest lämna ca 80 i 
Sverige registrerade valpar. 

•  Släktskap: (Inavelsgrad). Det är önskvärt att denna siffra ligger under 2,5 %.  

•  Temperament -  Antal hundar som genomgått MH (mentalbeskrivning hund) 
som är en beskrivning hur hunden uppför sig inför olika moment som 
protokollförs. 



Det var 51 uppfödare som registrerade 72 kullar 2012. 
Av dessa var 44 st (86%)  medlemmar och 7 st (14 %)  ej medlemmar i 
WestieAlliansen.   
Medlemmar på Uppfödarlistan var 24 st och registrerade 32 kullar. 

Kommentar:  Antalet uppfödare som var 
 ”Icke medlemmar”   är lika föregående år 

Fördelning av uppfödare 

6. 
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Följsamheten till Inavelsgrad är fortsatt god.  Önskad siffra för rasen är lika/ mindre än 2,5% .  
Högsta tillåtna Inavelsgrad för valphänvisning är 6,25 % . Alla med tillgång till internet kan 
genom Avelsdata  ”provpara” hundar och kolla inavelsgraden. Det går också bra att vända sig till 
AUK,  auk@westiealliansen.se 

Inavelsgrad 

Källa: SKKs Aveldatsa 

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.  

Differensen beror på  att AUK redovisar reg. Hundar 2012.  

Avelsdata anger födda hundar 2010.  

Kullar födda 
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Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Källa  SKK: s Avelsdata 
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Följsamhet till Våra regler (RAS) 
Kullarnas fördelning   

Medlemmar i WA 
44 uppfödare födde upp 72 kullar 

Icke medlemmar i WA 
7 uppfödare födde upp 9 kullar 

Fördelning av de 51 uppfödare som registrerade valpar 2012. 
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72 valpkullar fördelade sig på: 
•  32 kullar enligt RAS på Uppfödarlistan 

•  35 kullar enligt RAS ej på Uppfödarlistan 

•    5 kullar ej enligt RAS ej på Uppfödarlistan 

Noterat: 
Hane över 80 valpar  användes till 5 kullar. 
(ej medlem). Siffran från förra året var 1 kull. 

Till de registrerade 246 valparna har vi använt 12 importer (10+2) som fått 89 valpar (36 %) av årets valpar 

Kullar ok enl. RAS visar en  markant ökning. Se sid 11 

Differensen beror på  att AUK redovisar reg. Hundar 2012  

Avelsdata anger födda hundar 2012.  
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Följsamhet till Våra regler (RAS) Kullarnas fördelning i procent. 

Procent 
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På utställningar avger domarna en rapport om hälsofrågor i vissa raser. För westie gäller: I rasen förekommer irriterad hud 
och missfärgad päls bl. a på grund av hudvecksbildningar. Särskilt uppmärksamhet ska ägnas hud och päls.  

Fördelning av domares utvärdering av Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar  
(SRD–listor ) från 41 utställningar 2012. Källa SKK 

Antal 
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Vad är bra - Vad kan bli bättre ?  
•  Samtliga uppfödare skall följa de regler som gäller för klubbens uppfödare. Reglerna är enkla 

men viktiga och skapar den variation som är nödvändig för att hålla rasen så ”frisk” som möjligt. 
För att ytterligare stimulera nya och gamla uppfödare får alla som uppfyller RAS-kraven nu 
möjlighet att annonsera sin kull på ”Väntar valpar”.    

•  v                                                                                                                                                                                                                                                                              
•  Vi har inte  fått något nytt MH (mentalbeskrivning på rasen) under året men det är angeläget att vi 

får många fler som beskiver sin hund. Under 2012 har dock  fyra hundar gjort BPH-beteende och 
personlighets-beskrivning hund. Skåne får en eloge för sin goda insats. 

•  Det har fötts ca 14,6 % färre valpar 2012. En minskning som vi bör diskutera på årets 
Uppfödarmöte. Hur jobbar vi bäst vidare för att få en stabil  bra utveckling av rasen?  Vilka 
insatser krävs? Ökad information? Aktivare tävlingsdeltagande både på utställningar och andra 
aktiviteter ( t. ex. spår, agility. rallylydnad m.m) där vi vet att westie är både läraktiga och duktiga. 
Klubben har en informationsansvarig som ser till att det ”skrivs” mer om rasen i facktidningarna. 

•  Bekymmer: Små kullar? Har det gått snett i många planerade kullar under året? Parar vi tikar på 
”fel” dygn? Erfarenhet av Herpesvirus och infektioner? Vad vi kan se som är positivt från vår 
genomgång är att de kullar som föds som ”ok enl. RAS” ökar. 

•  I år har 36 % av valparna en importerad farförälder. Hunddata och Avelsdata har ibland 
ofullständiga stamtavlor och hundar med dubbla Registreringsnummer vilket man måste vara 
uppmärksam på. 

•  Resultatet av Hälsoenkäten plus försäkringsstatistik ger oss viss information ”om hur rasen mår”. 
Rasens största problem år Hudbesvär av olika slag. Hur ökar vi kunskapen om dessa problem, 
utvärderar våra avelsdjur och informerar varandra på ett bra sätt ?                                                                             
Utfodring/skötsel före parning, dräktighet och uppfödning av valpar- finns nya erfarenheter bland 
uppfödarna.? Att kastrera både hanhundar och tikar har blivit allt vanligare. Leder det till nytta 
eller har är det en modenyck? Problem för uppfödare i deras avelsarbete? Ett nytt enkätutskick 
kommer att  ske under 2013 samt en ny revidering av RAS påbörjas nästa år. Troligen kommer l 
max-antalet avkommer att ändras. Detta kommer att diskuteras på Uppfödarmötet 2013. 


